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 امسرية امؼومية واذلاثية

 ا.م.د : زيد غبد امرضا غبد

 

 اوال : املؼوومات امشخطية

 زيد غبد امرضا غبد هيدي امليطوري الامس امرابغي وانولب

 7/01/0978اببل –امهامشية  حمل واترخي اموالدة

 املامس-اببل  غيوان امسكن احلايل

 اظفال اربؼةمزتوج / احلاةل الاجامتغية/ ػدد الاظفال

 zaidalmnsory@wrec.uoqasim.edu.iq    /  17800119878 رمق املوابيل/امربيد الامكرتوين

 اجلامؼة: املامس اخلرضاء غيوان امؼمل احلايل

 هيدسة ام املكية: 

 املسم : هيدسة املًشات امهيدروميكية

 00/00/9119املبارشة: اترخي 

 امؼربية والاىلكزيية انوغات اميت جييدها

 برانمج اموهدوز ، وورد، اهسل، بوربويًت، الاوثواكد، برانمج امكومسل همنذجة ثووث املياٍ همارات احلاسوب
 

 اثهيا: امشهادات امؼومية

 س ية امتخرج الاختطاص ادلكيق الاختطاص امؼام امس اجلامؼة امشهادة امؼومية

 9110 هيدسة مدين هيدسة مدين اببل بلكوريوس

 9119 هيدسة سدود وحواجز هيدسة مدين اجلامؼة امتكٌوموجية دبووم ػايل

 9117 هيدسة امبيئة هيدسة مدين اببل ماجس تري

 9107 هيدسة امبيئة هيدسة مدين بغداد دنتوراٍ
 

 اثمثا :الاملاب امؼومية 

 اترخي احلطول ػىل انولب /دنتوراٍامشهادة : ماجس تري  انولب امؼومي

 97/0/9101 ماجس تري مدرس مساػد

 6/8/9107 دنتوراٍ مدرس

 7/0/9191 دنتوراٍ اس تاذ مساػد

 رابؼا : املياضب اميت شغوها

 املالحظات اىل -امفرتة من  ماكن امؼمل اموظيفة ت

  7/9118-8/9112 املوارد املائية/اببل هميدس 0

 ثدرييس 00/9119-7/9118 املادس ية/لكية امهيدسةجامؼة  حمارض 9

  0/9106-00/9119 جامؼة واسط/لكية امهيدسة ثدرييس 2

  7/01/9108-7/2/9106 امهيدسةجامؼة املامس اخلرضاء /لكية  رئيس كسم 4

  7/09/9191-7/01/9108 امهيدسةامس اخلرضاء /لكية جامؼة امل ثدرييس 7

  اىل الان -7/09/9191 امهيدسةرضاء /لكية جامؼة املامس اخل امؼوميةمؼاون امؼميد نوشؤون  6

 تلكيف اضايق اىل الان -4/9190 امهيدسةرضاء /لكية جامؼة املامس اخل داريةمؼاون امؼميد نوشؤون الا 7
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 اميت كام بتدريسهاادلراس ية  ادو خامسا : امل

 املدة املادة ادلراس ية املسم امس اجلامؼة/املكية  ت

 9119-9118 مرشوع امتخرج-امهيدسة امطحية-مياكهيم املوائع املدين جامؼة املادس ية/لكية امهيدسة 0

امتحويالت -امهيدسة امطحية-امتخمني واملواضفات-مياكهيم املوائع املدين جامؼة واسط/لكية امهيدسة 9

 مرشوع امتخرج-امرمس امهيديس–امري وامزبل -امهيدس ية

9119-9107 

جامؼة املامس اخلرضاء /لكية  2

 امهيدسة

املًشاءات 

 امهيدروميكية

 -امرمس امهيديس–امري وامزبل -امتخمني واملواضفات -مياكهيم املوائع

 مرشوع امتخرج

 اىل الان-9106

جامؼة املامس اخلرضاء /لكية  4

 امهيدسة

هيدسة ادارة 

 املوارد املائية

 9199-9190 مياٍثووث  -مؼاجلة مياٍ متلدم -ادلراسات امؼويا

 

 سادسا: امبحوث املًشورة يف جمال امتخطص

 امس ية دار امًرش امس اجملةل غيوان امبحث ت

0 
Qualification of Combined System Bio filter and 

Activated Sludge for Municipal Wastewater Treatment 

International Journal of 

Civil Engineering and 

Technology (IJCIET) 

IAEME 

Publication 
9109 

9 
Laboratory Investigating of Magnetic Treatment 

influence on Groundwater Characteristic 

Journal of Engineering and 

Applied Sciences 

Madewell 

Journal 
2019 

2 
Drinking water quality assessment by using water 

quality index (WQI) for Hillah River, Iraq 
Eco. Env. & Cons 

EM 

International 
2020 

4 
Environmental modeling of SBR rubber damping for 

noise vibration reduction 
Poll Res. 

EM 

International 
2020 

5 
Ignition study of neat biodiesel in dual  

fueled research engine 
Fuel Elsevier 

 

2020 

6 

Waste Foundry Sand as Permeable and Low 

Permeable Barrier for Restriction of the Propagation 

of Lead and Nickel Ions in Groundwater 

Journal of Chemistry Hindawi 2020 

7 
A Statistical Technique for Modelling Dissolved 

Oxygen in Salt Lakes 
Cogent Engineering 

Tylor 

&Francis 
2021 

8 
Environmental assessment of groundwater quality for 

irrigation purposes: A case study of hillah city in iraq 

Pertanika Journal of 

Science and Technology    
Universiti Putra 

Malaysia 2021 

9 
Environmental assessment of land cover changes for 

hilla river basin, Iraq 

Ecology, Environment and 

Conservation 

EM 

International 
2021 

10 
Environmental Modelling of Ionic Mass Transfer 

Coefficient in A Unique Electrocoagulation Reactor 

Nature Environment and 

Pollution Technology 

Technoscience 

Publications 
ورش كبول  

11 
Enhancement of polluted storm water quality using a 

unique filtration process 

International Journal of 

Mechanical Engineering 

Kalahari 

Journals 
2022 
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 سابؼا: املؤمترات واميدوات واحلولات اميلاش ية وورش امؼمل اميت شارك فهيا

 

 هوع املسامهة حمل هؼلادها اترخي اهؼلادها امسها  ت

جامؼة املامس  -مرنز امتؼومي املس متر  9/0/9108 هدوة املوارد املائية بني امواكع وامعموح  0

 اخلرضاء

 حضور

لكية هًسة املوارد -جامؼة املامس اخلرضاء 97/2/9108 هدوة وورشة معل حول امثلافة الاهتخابية 9

 املائية

 حضور

وامؼرض امتفاػًل نوبحوث واوراق همارات امؼرص امتلدميي  2

 امؼمل امؼومية

جامؼة املامس  -مرنز امتؼومي املس متر  08/2/9108

 اخلرضاء

 حضور

ابمتؼاون مع مرنز امتؼومي  ظاهرة امتطحر اس باهبا وػالهجا 4

 جامؼة املامس اخلرضاء -املس متر

لكية هًسة املوارد -جامؼة املامس اخلرضاء 99/4/9108

 املائية

 حضور

 ومشارنة 

لكية هًسة املوارد -جامؼة املامس اخلرضاء 04/7/9108 حولة هلاش ية حول اخلرساهة امرغوية 5

 املائية

 حضور

جامؼة املامس  -مرنز امتؼومي املس متر 7/2/9109 ورشة معل حول ثليمي الاداء  6

 اخلرضاء

 حضور 

جامؼة املامس  -مرنز امتؼومي املس متر 7/7/9109 هدوة )حياثيا يف كعرة (  7

 اخلرضاء

 حضور 

 ومشارنة

جامؼة املامس  -مرنز امتؼومي املس متر  8/09/9109 هدوة حول ثووث املياٍ اجلوفية /اس باهبا وػالهجا 8

 اخلرضاء

 حضور 

 ومشارنة

 

 اثمٌا: الاغٌلل اميت كام هبا

 املالحضات امتارخي حمل امؼمل امس امؼمل ت

املشاريع امهيدس ية الارشاف ػىل ادارة وثيفيذ  0

 املتيوػة يف مديرية املوارد املائية يف اببل

  7/9118-8/9112 املوارد املائية يف اببل

املكتب الاستشاري امهيديس يف لكية امهيدسة/جامؼة  اكستشاري وفاحص وممنذج امؼمل  9

 املادس ية  

7/9118-00/9119  

املكتب الاستشاري امهيديس يف لكية امهيدسة/جامؼة  ثطممي ش بكة جماري ملديية امزبيدية  2

 املادس ية  

7/9118-00/9119  

املكتب الاستشاري امهيديس يف لكية امهيدسة/جامؼة  امؼمل اكستشاري وفاحص وممنذج 4

 واسط  

00/9119-00/9100  

املكتب الاستشاري امهيديس يف لكية امهيدسة/جامؼة  الارشاف ػىل ثيفيذ حمعة مؼاجلة جماري اميؼٌلهية  7

 واسط  

00/9119-00/9100  

املكتب الاستشاري امهيديس يف لكية امهيدسة/جامؼة  ثدكيق ثطاممي مرشوع جماري املوفلية واحلس يًية  6

 واسط  

9109  

/جامؼة لكية امهيدسة  كتب الاستشاري امهيديس يفامل  امؼمل اكستشاري  7

 اخلرضاءاملامس 

  اىل الان -9106

 

 


